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Masalah isu global dalam bidang ketenagakerjaan, seperti masalah penempatan tenaga kerja yang berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan
outsourching yang banyak menimbulkan pro dan kontra merupakan pembahasan penting dalam buku ini. Kemudian, tiga pilar penunjang untuk terjadinya hubungan hukum, hubungan kerja antara
pengusaha, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat, yaitu Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja (PK), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan bahasan yang umum dijumpai dalam berbagai
buku, namun dalam buku dicoba untuk diuraikan dengan membandingkannya satu sama lain. Juga hal-hal klasik; Gambaran umum tentang ketenagakerjaan, riwayat hukum ketenagakerjaan, perselisihan
hubungan industrial dengan segala akibatnya termasuk pemutusan hubungan kerja diuraikan komprehensif. Buku ini diharapkan untuk bisa digunakan oleh para mahasiswa, baik di fakultas hukum
universitas negeri maupun swasta, fakultas syariah, dan fakultas atau program studi lain yang “memasukkan” hukum ketenagakerjaan/hukum perburuhan dalam kurikulumnya. Demikian juga untuk para
praktisi dan pihak lainnya diharapkan buku ini bisa menunjang tugas-tugas pokoknya. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia
Hukum humaniter internasional (HHI) menjelma menjadi bidang kajian yang sangat populer sejak Perang Dingin berakhir. Hukum humaniter internasional (HHI) kini tak hanya menjadi hirauan para kombatan
dan badan-badan kemanusiaan seperti ICRC, atau menjadi mata pelajaran wajib para siswa akademi militer. Namun HHI telah menjadi kebutuhan dalam kurikulum universitas di seluruh dunia, dan menjadi
pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang profesi di masyarakat. Studi-studi tentang konflik bersenjata dan tragedi kemanusiaan yang menjadi fokus perhatian HHI, semakin diminati di
lingkungan perguruan tinggi. Riset-riset berbasis HHI banyak dilakukan oleh para mahasiswa, baik di jenjang sarjana, magister, maupun doktoral. Namun di tengah meningkatnya minat dan kebutuhan
terhadap studi HHI di Indonesia, kita masih dihadapkan pada realitas bahwa literatur hukum humaniter modern di negeri ini masih terbatas. Memang dalam beberapa tahun terakhir ada upaya dari sejumlah
akademisi yang disponsori oleh ICRC untuk menerbitkan beberapa buku yang diberi judul HHI. Namun buku-buku tersebut pada umumnya merupakan kompilasi tulisan lepas dari beberapa dosen. Seperti
diketahui buku-buku kumpulan tulisan lepas biasanya melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga tidak menjadi sebuah pemikiran yang utuh dan terintegrasi. Salah satu tujuan
diterbitkannya buku ini adalah membantu para peminat studi HHI, baik di lingkungan perguruan tinggi, kalangan militer, dunia diplomatik, maupun bidang profesi lainnya dapat memahami hukum humaniter
modern secara lebih terintegrasi, komprehensif, dan sistematis. Buku ini berusaha mengelaborasi studi HHI dari perspektif kontemporer, yakni melihat HHI tidak semata-mata sebagai studi tentang hukum
konflik bersenjata yang mengacu pada Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Buku ini juga mencakup aspek-aspek lain dari hukum publik internasional yang memiliki kaitan langsung dengan HHI,
seperti hukum pidana internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum pengungsi internasional. Bahkan pada bagian akhir dari buku ini juga ditelaah relevansi HHI dengan prinsip
responsibility to protect (R2P) dan praktik humanitarian intervention yang mulai populer dalam pentas politik global sejak akhir dekade 1990-an. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku ini menguraikan mengenai substansi penting dalam Hukum Internasional, mulai dari sejarah hukum internasional, hubungan internasional, subyek hukum internasional, sumber hukum internasional,
kedaulatan negara, yurisdiksi negara, tanggung jawab negara, hingga penyelesaian sengketa dalam konteks hukum internasional.
dalam bukunya, Abdullahi Ahmed An-Na’im mengungkapkan bahwa Reformasi Syari’ah tak mampu menjawab kebuntuan metodologis untuk memecahkan paradoks yang selama ini melekat dalam
Syari’ah yang diskriminatif terhadap perempuan, non-Muslim, bahkan tetap melegalisasi perbudakan. Karena itu, isu-isu penting untuk masa depan kemanusiaan, seperti demokratisasi, penghormatan hakhak asasi manusia dan perdamaian dunia tak terjamah oleh Islam.
Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk membantu para pembaca, memahami bahwa Ilmu Ekonomi dan Perdagangan Internasional merupakan bagian tidak terpisahkan dan sangat penting dalam
kelangsungan pembangunan masa sekarang dan masa yang akan datang. Buku ini berisi materi yang dapat digunakan baik oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa, serta para pembaca umumnya untuk
menambah wawasan berpikir dan ilmu yang berkenaan dengan ilmu ekonomi pembangunan dan perdagangan internasional. Buku ini terdiri dari 12 Bab yang menguraikan tentang: Bab 1 Karakteristik
Ekonomi Internasional Bab 2 Teori Perdagangan Internasional Klasik Bab 3 Teori Perdagangan Internasional Modern Bab 4 Kebijakan Ekonomi Internasional Tariff Bab 5 Nilai Pertukaran (Term of Trade)
Bab 6 Liberalisasi Perdagangan Bab 7 Perusahaan Multinasional Bab 8 Perdagangan Internasional dan Pertumbuhan Ekonomi Bab 9 Pasar Valuta Asing dan Sistem Nilai Tukar Bab 10 Neraca Pembayaran
Internasional Bab 11 Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Keseimbangan Internal dan Eksternal Bab 12 Model Ekonomi Terbuka
Issues on international relation
Meningkatnya radikalisme agama dan terorisme kini muncul sebagai ancaman nyata di banyak negara, terutama Indonesia, negara yang majemuk dengan kondisi geografis yang rawan dari ancaman
kehadiran teroris lintas-negara atau Foreign Terorist Fighters (FTFs). Lingkungan strategis yang berubah cepat juga telah menimbulkan tantangan baru bagi keamanan dan pertahanan nasional.
Ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dunia yang semakin terbuka dan derasnya arus globalisasi menyebabkan negara-negara sulit terbebas dari ancaman terorisme global. Setelah surutnya ancaman dari
kelompok Al-Qaeda serta kelompok ISIS di Suriah dan Irak, ancaman dari terorisme global bukan berarti telah berakhir, karena ancaman kini bergeser ke kawasan dan negara dengan pertumbuhan banyak
simpatisan, pendukung, dan pengikut baru mereka. Meningkatnya konservatisme dan radikalisme agama telah berkontribusi pada terbangunnya sel-sel tidur terorisme di beberapa negara, khususnya Asia
Tenggara. Kalangan pengamat,terutama mereka selama ini yang mencermati masalah terorisme dari dalam, juga memiliki kekhawatiran yang mendalam mengenai pengaruh ISIS di wilayah Asia Tenggara.
Melemahnya posisi ISIS di Suriah dan Irak telah memicu munculnya gagasan menciptakan ‘Kekhalifahan Jauh’ ISIS di Asia Tenggara, sebagai opsi dan basis baru perlawanan dan perjuangan khilafah
global. Eksistensi ‘sel-sel tidur’ teroris telah membuat para pengamat mengingatkan para pemimpin agama dan pembuat kebijakan di tanah air sadar akan bahaya dan sekaligus risiko pengaruh ideologi
ekstrim ISIS dewasa ini dan di masa depan
Studi dan Teori Hubungan InternasionalArus Utama, Alternatif, dan ReflektivisYayasan Pustaka Obor Indonesia
Senandung Asa Sebelas IPS PENULIS: Petrus Prambanan,dkk. ISBN : 978-623-7570-03-5 Terbit : Februari 2020 Sinopsis: Aku terus berjalan tertunduk. Semangatku kini sudah redup seiring senja yang
sebentar lagi menghampiri. Mulutku kelu. Pikiranku tak menentu. Sebentar-sebentar jari-jari tanganku tak kerasan menggantung mengayun-ayun antara bahuku. Jari-jemariku bergerak ke arah kepala.
Rambutku kuacak-acak dan kuremas-remas. Kuhempaskan tanganku pada sebuah meja yang membisu di depan lobby. Finger print telah menantiku. Terhenti langkahku karena jemputan belum
menghampiriku. Di atas sana langit dan senja menikmati kebersamaan di atas balai-balai ketidakpastian. Antara tenggelam pada waktunya atau sebelum saatnya karena langit harus menangis meneteskan
air kehidupan. Hujan. Mereka serasi memberi keindahan di tepi perbedaan berkat mentari. Warnanya, bahkan kehadirannya menenangkan jiwa walau hanya sesaat. Alam seakan berbahasa ketika langit dan
senja bergandengan tangan memadu rasa menguatkan asa. Namun kebersamaan itu akan segera sirna manakala gerimis mengacaukannya. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Adakah solusi yang tidak memojokan umat beragama, Muslim dalam hal ini, sebagai akibat dari maraknya berbagai ketegangan yang tidak mudah—seringkali tidak mengenakan—yang dihadirkan oleh dua
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tuntutan yang saling membatalkan dari berbagai realitas kehidupan global universal yang memaksakan perubahan di satu sisi dan partikularitas, yang mencakup keyakinan keagamaan dan budaya, yang
pastinya menekan keberlanjutan tradisi di sisi lainnya? Pertanyaan mendasar tersebut yang menghadang umat beriman telah banyak dijawab, mulai dari yang bernuansa apologetik yang diwakili oleh
kelompok liberal sampai defensif yang diwakili kelompok Islami, yang tentunya keduanya tidak mampu menghasilkan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis sebagai prinsipil. Melalui
buku ini yang merupakan karya salah seorang sarjana hukum terkemuka dunia yang mencakup selama lebih dari dua dasawarsa dalam kiprahnya untuk memajukan penerimaan HAM universal secara lebih
luas dan mendalam di semua bagian di dunia, dengan penekanan pada masyarakat Muslim, menawarkan sebuah pendekatan yang tidak hanya koheren tapi juga terpadu secara prinsipil untuk
menyelaraskan berbagai pertentangan permanen yang diakibatkan oleh berbagai partikularitas dan perubahan yang sudah pasti selalu mewarnai perjalanan umat manusia baik secara individual sekaligus
komunal. Kekuatan dan viabilitas pendekatan yang diusulkannya tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan disiplin ilmu sosial mutakhir, utamanya dari bidang sosiologi dan antropologi, yang menjadikannya
kosmopolitan dan responsif terhadap berbagai tuntutan dari berbagai tradisi budaya dan keagamaan non-Barat. Disertai oleh kecerdasan, kejujuran dan keterbukaan sikap intelektual yang dikuatkan oleh
komitmennya terhadap perbaikan tidak hanya menghasilkan sebuah dukungan yang solid secara argumentatif tapi juga berbagai kemungkinan yang sangat realistis bagi ketercapaiannya di tataran praktis.
Selain itu, melalui buku yang diterjemahkan oleh Profesor Jawahir Thontowi, sarjana Muslim Indonesia dengan latar belakang kuat dalam tradisi hukum & antropologi dari the University of Western Australia,
Perth, yang saat ini mendalami hukum dan hubungan internasional, sebagaimana disampaikan oleh penulis dalam Prakata khusus untuk edisi Indonesia ini diharapkan “berkontribusi pada pemajuan
penerimaan konsensus bersama bagi promosi dan perlindungan HAM universal dalam konteks masyarakat pribumi Indonesia.”
Salah satu pokok bahasan yang paling cepat pertumbuhannya. Buku ini berisi dasar-dasar studi HI yang diharapkan berguna bagi siapa saja, baik mereka yang baru menginjak tahap awal untuk memahami
hubungan internasional maupun mereka yang telah berada pada tingkat lanjut. Buku ini selain penting bagi mahasiswa HI, juga perlu untuk para praktisi dan pembuat keputusan tentang hubungan
internasional. Selain menyajikan berbagai pengertian dan ruang lingkup baru tentang HI serta sejarah pertumbuhan studi HI sebagai sebuah bidang studi interdisiplin, buku ini juga mengulas tentang
berbagai konsep dasar, teori-teori arus utama, mazhab-mazhab dalam studi HI, beberapa pokok bahasan, aktor-aktor dalam hubungan internasional, metodemetode analisis, isu-isu global kontemporer,
hingga sejumlah pedebatan besar yang terjadi dalam komunitas studi HI. Sebab itu, dengan berpedoman pada buku ini, diharapkan dapat memahami dan menjelaskan berbagai kecenderungan global
maupun perkembangan dan perubahan cepat yang terjadi dalam praktik hubungan internasional kontemporer. Buku ini dibagi dalam 11 bab atau bagian, yang keseluruhannya ditujukan untuk memberikan
panduan komprehensif mengenai dasardasar hubungan internasional dan studi HI itu sendiri. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Banyak yang bertanya mengapa penting memahami sejarah? Mempelajari sejarah itu penting karena memungkinkan kita untuk memahami masa lalu kita, yang pada gilirannya memungkinkan kita untuk
memahami masa kini dan depan. Tujuan dari pembuatan buku ajar ini adalah membantu penstudi Hubungan Internasional untuk memahami peristiwa-peristiwa sejarah yang penting dalam membentuk
sistem internasional yang ada sekarang. Seperti kebanyakan diskursus keilmuan interdisipliner, hubungan antara Hubungan Internasional dan sejarah telah adalah hubungan yang sangat erat. Penting bagi
para penstudi HI untuk memahami Sejarah dan bagaimana kita mampu menteorisasi dari peristiwa-peristiwa sejarah ini menjadi sebuah konsep dalam Hubungan Internasional.
Fenomena manusia bermigrasi antardaerah yang jauh adalah fenomena lama. Usianya sama dengan sejarah manusia itu sendiri, bahkan sebelum ada batas-batas kedaulatan wilayah yang jelas dari suatu
entitas politik. Namun, teorisasi dan konseptualisasi terkait migrasi internasional baru semarak sekitar akhir abad 19 dan awal abad 20. Buku ini hadir sebagai respons langkanya buku yang khusus
membahas teori dan konsep dalam kajian migrasi internasional di tanah air. Buku ini berupaya mengarsipkan teori dan konsep migrasi internasional dari awal upaya teorisasi dan konseptualisasi terkait
migrasi internasional sampai era kontemporer lintas disiplin ilmu sosial. Buku ini juga memberikan pengantar dasar dan sejarah singkat terkait migrasi internasional. Hal ini guna tetap menjaga nuansa historis
dan konteks perkembangan kajian migrasi internasional. Teori dan konseptualisasi dalam buku ini mayoritas menggunakan pendekatan kualitatif. Buku ini diperuntukkan bagi pemelajar pemula, mahasiswa
yang ingin melakukan penelitian, pengkaji, praktisi, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui teori dan konsep dalam kajian migrasi internasional.
Buku yang berjudul Memahami Teori Kritis Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar ini membahas perkembangan teori-teori kritis di dalam studi Hu- bungan Internasional (HI). Buku ini merupakan
sebuah perjalanan intelektu- al bagi penulis dalam mengampu mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Di awal penulisannya, buku ini diharapkan menjadi bahan penambah bagi pengajaran mainstream
teori HI yang tentu banyak menitikberatkan kepada teori-teori umum seperti realisme dan liberalisme. Buku ini merupakan buku teks yang dapat digunakan dalam perkuliahan tentang teori HI dan juga
pengantar HI. Buku ini juga sangat relevan untuk digunakan dalam mata kuliah Metodologi Ilmu Hubungan Internasional mengingat di bab-bab awal, buku ini membahas epistemologi ilmu-ilmu sosial.
Walaupun buku ini sekali lagi ditulis dengan menggunakan bahasa populer, buku ini sangat relevan bagi para mahasiswa sarjana maupun pasca- sarjana di bidang-bidang ilmu sosial mengingat fokus utama
buku ini bukan saja teori-teori kritis HI melainkan juga literatur ilmu sosial yang lebih luas seperti sosiologi dan ilmu politik.

Buku ini merupakan bahan yang penulis gunakan dalam proses pembelajaran di kelas selama beberapa tahun dalam mengampu mata kuliah Islam dan Dunia Internasional. Dalam
perkembangannya, berdasarkan lokakarya kurikulum di prodi HI pada tahun 2016, meskipun secara substansi masih sama, mata kuliah tersebut berganti nama menjadi Masalah Politik Dunia
Islam. Oleh karena itu, buku ini diberi judul Masalah Politik Dunia Islam. Dalam buku ini, pembahasan akan dilihat dari dua aspek, yaitu berdasarkan topik dan kawasan. Pembahasan tentang
topik yaitu berkaitan dengan perdebatan dan implikasi Islam dalam menyikapi berbagai isu kontemporer seperti globalisme, demokrasi, gender, terorisme, dan ham yang merupakan 7
pertemuan pertama menjelang mid semester. Adapun 6 pertemuan berikutnya merupakan kajian kawasan dan isu kontemporer berkaitan dengan masalah yang terjadi di dunia Islam, mulai
dari kawasan Timur Tengah, Eropa, Amerika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Pertemuan terakhir akan membahas tentang gerakan Islam transnasional yang tidak kalah pentingnya karena
memberikan pengaruh ril terhadap kehidupan di tengah masyarakat, termasuk Indonesia. Dengan membaca buku ini diharapkan para mahasiswa mempunyai bekal teoritik yang cukup untuk
memahami berbagai topik dan perkembangan yang terjadi di dunia Islam. Semoga draft buku ini bisa dikembangkan dan diselesaikan sehingga menjadi karya yang bermanfaat
Buku ini hadir untuk membantu para pembaca dalam memahami ruang lingkup bank. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana,
lugas, dan mudah dipahami sehingga akan membantu para pembaca dalam mempelajarinya secara lebih cepat, mudah, dan praktis.
"Kebangkitan/pembangunan damai", "Dunia yang harmonis", dan "Mimpi Cina". Mereka yang mempelajari politik luar negeri Cina pasti tahu istilah-istilah ini. Ketiganya adalah strategi dan visi
hubungan internasional Cina dalam lima belas tahun terakhir. Jauh sebelum itu, Cina telah menegaskan bahwa ia anti-imperialisme dan anti-hegemoni, serta mendukung prinsip hidup
berdampingan secara damai. Kemudian, pernah pula terdapat masa ketika Cina menggunakan politikluar negeri independen dan 'tidak ingin menjadi pemimpin' untuk mendukung proses
reformasi ekonomi di dalam negeri. Pembangunan ekonomi yang berlangsung dengan baik menimbulkan kepercayaan diri yang lebih kuat sehingga Cina berinisiatif untuk berperan lebih aktif
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di dunia internasional. Pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank serta pengembangan Belt and Road Initiative adalah dua dari sekian banyak aktivitas terbaru Cina dalam panggung
dunia. Juga dengan berdasarkan pada "diplomasi bertetangga", peran aktif ini merupakan sebuah keharusan bila Cina ingin menjadi negara yang semakin disegani dan kelak menjadi salah
satu kekuatan utama dunia. Buku ini dimaksudkan sebagai gambaran sekilas tentang politik luar negeri Cina sebagaimana telah diringkas di atas. Ia memperkenalkan konsep, teori, ide, dan
strategi yang pernah dan tenah digunakan dalam perjalanan praktik dipmlomasi dan politik luar negeri Cina. Para pembaca bisa menelusuri sumber-sumber bacaan yang digunakan buku ini
untuk mengetahui lebih jauh sebuah strategi tertentu atau menganalisis suatu isu penting dalam hubungan internasional Cina.
Development of international relations studies in Indonesia; volume commemorating the 25th anniversary of Pustaka Jaya publishing firm.
Syariah memiliki masa depan cerah dalam kehidupan publik masyarakat Islam. Namun, Anna'im tegas-tegas menolak penerapan syariah yang dipaksakan oleh tangan-tangan negara.
Menurutnya, sebagai ajaran suci, syariah haruslah dilaksanakan oleh setiap muslim secara suka rela, karena penerapannya oleh negara secara formal dan paksa, dapat menyebabkan prinsipprinsip syariah kehilangan otoritas dan nilai kesuciannya. Oleh karena itu, negara secara kelembagaan haruslah dipisahkan dari Islam, agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan
bagi kehidupan umat Islam sendiri. [Mizan, Hikmah, Agama Islam, Indonesia]
Transformasi aktor dan isu Hubungan Internasional yang terjadi secara masif, terutama pada masa pasca Perang Dingin, membuat studi HI memerlukan teori-teori baru di luar arus utama
yang dapat memberikan deskripsi dan eksplanasi logis bagi dinamika hubungan internasional, terutama yang melibatkan aktor non-negara dan isu keamanan non-tradisional. Dalam situasi
ini, kehadiran perspektif alternatif seperti Mazhab Inggris (English School) yang melihat hakikat hubungan internasional tidak hanya agresivitas antar negara (Realisme ala Thomas Hobbes),
tetapi juga dorongan untuk menahan diri dan mematuhi norma/hukum internasional (Rasionalisme ala Hugo Grotius), dan juga dorongan untuk menerobos sekat-sekat negara-bangsa dalam
membentuk perdamaian dunia (Revolusionisme ala Immanuel Kant). Perspektif alternatif lainnya yang juga diperlukan dalam konteks ini adalah Teori Kritis (Critical Theory) yang tidak saja
mengkritisi pemikiran menyimpang (distorted thoughts) dalam teori-teori arus utama HI melainkan juga bertujuan untuk makin mendekatkan kajian HI pada kepentingan dan kemaslahatan
umat manusia. Dari sisi penulis, pengalaman mengajar matakuliah Teori-teori Hubungan Internasional selama bertahun-tahun di tingkat sarjana dan pasca-sarjana di Universitas Katolik
Parahyangan, Universitas Padjadjaran, dan beberapa kuliah tamu di Technical University Dortmund dan Universitas Geissen, Jerman membawa penulis pada pemikiran untuk melahirkan
sebuah buku tentang teori-teori hubungan internasional yang lebih komprehensif dan mudah dibaca.
Seri "Bekerja Sebagai" ini bertujuan memberikan informasi kepada pembaca, khususnya siswa SMP/SMA/SMK mengenai berbagai jenis profesi yang ada di Indonesia. Buku ini membahas
profesi DIPLOMAT. Apa saja yang mereka kerjakan, apa saja kualifikasi yang dituntut dari mereka? Bagaimana jenjang karir mereka? Semua informasi itu bisa kita dapatkan dalam buku ini.
Diplomat adalah salah satu profesi yang menarik minat banyak generasi muda Indonesia. Menjadi diplomat ternyata bukan hanya sekedar bertugas di luar negeri. Ada banyak tugas yang
harus dilakukan untuk menjalin hubungan dengan pihak asing.

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Adapun
tujuan disusunnya buku ini adalah untuk membantu para pembaca, memahami bahwa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dan sangat
penting dalam kelangsungan pembangunan masa sekarang dan masa yang akan datang. Buku ini berisi materi yang dapat digunakan baik oleh tenaga pengajar maupun
mahasiswa, serta para pembaca umumnya untuk menambah wawasan berpikir dan ilmu yang berkenaan dengan ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Buku ini terdiri dari 12
Bab yang menguraikan tentang: Bab 1 Konsep, Kriteria, dan Ukuran Pembangunan Nasional Bab 2 Persoalan Dalam Pembangunan Nasional Bab 3 Karakteristik dan Sistem
Ekonomi Indonesia Bab 4 Struktur dan Prospek Ekonomi Indonesia Bab 5 Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional Bab 6 Masalah Pembentukan Modal Di Negara
Berkembang Bab 7 Masalah Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja di Indonesia Bab 8 Aspek Perdagangan Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi Bab 9 Masalah
Hubungan Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Bab 10 Analisa Ekonomi Dalam Perumusan Kebijakan pembangunan Nasional Bab 11 Strategi Pembangunan
Ekonomi Nasional Bab 12 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional
Issue mengenai globalisasi dewasa ini yang telah mendorong investasi perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Konsekueansinya,
manajemen perusahaan membutuhkan pengelolaan dan pengoperasian yang efisien sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Patut menjadi perhatian kita mengenai
ekspansi para pengusaha arab (para raja dan pangeran) yang secara penomenal banyak mengaukuisisi perusahaan di Eropa dan Amerika. Khusus untuk pengelolaan
keuangan, sangat memerlukan sistem manajemen keuangan internasional yang baik guna mendukung efisiensi manajemen perusahaan. Tentu keberadaan para sarjana yang
menguasai manajemen keuangan syariah atau manajemen keuangan Islam akan menempati posisi yang khusus. Buku ini dibuat dalam konteks perbaikan pandangan itu.
Diharapkan para mahasiswa manajemen keuangan syariah paham bahwa ada begitu banyak kemungkinan lapangan pekerjaaan. Berdasarkan fenomena itulah sangat
diperlukan kemampuan tentang pengelolaan manajemen keuangan internasional. Buku ini memberikan pemahaman teoritis dan praktis tentang materi keuangan internasional
dari sudut pandang manajemen yang berbeda dengan dari sudut pandang ekonomi keuangan internasional. Batas negara yang menjadi semakin tipis membuat manajemen
keuangan internasional haruslah menjadi bekal penting bagi para mahasiswa. Wawasan yang luas akan manajemen keuangan akan membuat daya saing mahasiswa
manajemen keuangan syariah meningkat. Tidak lagi pada bidang-bidang keuangan tradisional yang selama ini dipandang.
Buku EXPLORE PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti akan disukai
siswa, karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M(Mengamati-Menanya-MencobaPage 3/6
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MenalarMengomunikasi/Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk
bangunan pengetahuannya. Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan
guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan
demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character building). Buku ini membiasakan siswa
menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk
menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).
International and foreign relations of Southeast Asia and ASEAN in particular.
Tak sekedar reformasi atau rekonstruksi, Dekonstruksi Syari'ah adalah eksperimentasi Abdullahi Ahmed An-Na'im yang sangat mendasar. Baginya, Reformasi Syari'ah tak
mampu menjawab kebuntuan metodologis untuk memecahkan paradoks yang selama ini melekat dalam Syari'ah yang diskriminatif terhadap perempuan dan non-Muslim,
bahkan tetap melegalisasi perbudakan. Karena itu, isu-isu penting untuk masa depan kemanusiaan, seperti demokratisasi, penghormatan hak-hak asasi manusia dan
perdamaian dunia tak terjamah oleh Islam. Umat Islam kontemporer lalu menghadapi dilema. Ketaatan terhadap prinsip Syari'ah menjebak mereka pada Absolutisme.
Sementara meninggalkan sama sekali Syari'ah membawa mereka pada sekularisasi internal. Adakah "Jalan Pembebasan" bagi Muslim sekarang dan masa depan untuk
melampaui dilema itu? Dapatkah dibangun lagi dasar-dasar teoritik-ijtihady bagi syari'ah-demokartik? Saya percaya, ide-ide yang ditawarkan di sini akan menyentuh nalar, hati
dan perasaan umat Islam. Bahkan kebanyakan ide-ide itu sudah lebih dulu muncul--walaupun mungkin dalam bentuk yang masih kasar dan malu-malu-- dari hati dan perasaan
umat Islam, khususnya di kalangan generasi muda yang merupakan agen perubahan sosial yang lebih cepat. Abdullahi Ahmed An-Na'im
Untuk menjaring Calon Praja IPDN yang berkualitas, sistem seleksi penerimaan Calon Praja IPDN dilakukan secara jujur dalam keseluruhan tahapan seleksi, transparan terkait
keseluruhan tahap dan informasi hasil tes kepada seluruh peserta tes dan masyarakat melalui media online dan tidak dipungut biaya. Sistem Seleksi dilakukan dengan sistem
gugur pertahapan tes. Materi seleksi penerimaan calon Praja IPDN terdiri dari Seleksi Administrasi dan Materi Tes. Materi Tes terdiri dari: Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan
menggunakan sistem CAT oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN); Tes Kesehatan oleh Pusat Kesehatan TNI; Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran oleh Dinas Psikologi
Angkatan Darat; dan Tes Pantukhir oleh Tim Seleksi. Materi dan Penilaian TKD meliputi: a.Jumlah soal 100 dengan waktu tes 90 menit b.Cara penilaian, dengan Persentase:
-Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) : 40% x 175 = 70 -Tes Intelegensi Umum (TIU) : 50% x 150 = 75 -Tes Karakteristik Pribadi (TKP) : 72% x 175 = 126 c.Setiap soal (TWK dan
TIU) yang jawabannya benar mendapat nilai 5 dan salah mendapat nilai 0 d.Setiap soal TKP tidak ada jawaban benar ataupun salah, nilai terkecil mendapat nilai 1 dan nilai
terbesar mendapat nilai 5 (Skala 1-2-3-4-5) e.Total nilai tertinggi (TWK, TIU dan TKP) adalah 500 (semua jawaban benar) dan nilai terendah 35. f.Untuk lolos, setiap peserta
harus memenihi Nilai Ambang Batas TKD Buku ini sangat lengkap. Isinya merupakan gabungan dari buku TOP SUKSES Tes Masuk IPDN dan Diktat Terlengkap CPNS. Sangat
tepat untuk bahan persiapan menghadapi SPCP IPDN JUDUL:BEDAH KISI-KISI SPCP IPDN PENULIS:TIM LITBANG PSIKOLOGI SALEMBA ISBN:978-602-5454-11-0
PENERBIT:FORUM EDUKASI HALAMAN:848 UKURAN:19 X 26 TANGGAL TERBIT:JANUARI 2018 BukuEdukasi.Com BuEd.Com
Buku Politik Antarbangsa dari Hans J. Morgenthau ini merupakan buku klasik bagi mereka yang pernah dan akan mempelajari politik. Buku ini mempunyai spektrum yang amat
luas dan kaya, baik dari sudut sejarah maupun diplomasi, dan dilengkapi contoh-contoh yang masih relevan serta mutakhir. Banyak pemimpin yang membaca buku ini. Begitu
pula para mahasiswa ilmu politik, hubungan internasional, dan ahli strategi-militer, yang memakainya sebagai acuan tulisan, pertimbangan pemikiran, dan pengambilan
keputusan. Oleh karena itu, buku ini layak untuk dibaca jika kita ingin memahami konstelasi politik dunia. Bahkan dalam banyak hal, buku ini akan menarik manfaat yang amat
besar dari perubahan-perubahan besar yang tengah kita alami. Karya Morgenthau ini meletakkan dasar-dasar pemikiran, konseptualisasi, dari cara kita memandang hubungan
antarbangsa. Hal inilah yang kian erasa sebagai kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di Indonesia: kemampuan untuk menelaah permasalahan atas
dasar kerangka acuan yang sistematik, tajam serta terandal. Keunggulan karya Morgenthau adalah dalam penyampaian kepada para pembaca betapa pentingnya faktor
sejarah, ilmu bumi serta kemajuan teknologi dalam menentukan apa yang disebut sebagai kekuatan, pengaruh, dan bobot.
This text maintains a problem and policy oriented approach to development economics. It focuses on people and government in developing countries.
Buku ini mendorong pembaca untuk menganalisa secara kritis problematika pembangunan internasional yang dibangun dalam konteks globalisasi neoliberal dengan sejarahnya
yang panjang. - Dr. Maharani Hapsari Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada
Pengalaman mengajarkan mata kuliah ekonomi internasional memberikan petunjuk akan kebutuhan untuk dapat menjelaskan berbagai fenomena perdagangan dan bisnis
internasional melalui berbagai media atau pendekatan baik perangkat matematik, grafik dan uraian kualitatif dengan baik. Untuk itu buku ini ditulis dengan menekankan
pendekatan grafis yang didukung oleh penjelasan empiris berbasis pada berita-berita dan artikel di media masa untuk memperkuat penjelasan konseptual teoritis yang disajikan.
Harapannya hal ini akan menginspirasi mahasiswa dalam meminati pembelajaran di bidang ini. Sehingga semakin meningkat jumlah mahasiswa yang akan memilih topik-topik
perdagangan dan bisnis internasional sebagai karya tulis akhir mereka dalam menyelesaikan pendidikan di strata-1.
"""Tidak banyak yang tahu bahwa Hukum Internasional tentang sengketa dan perdamaian yang berlaku hingga saat ini sedikit banyak merupakan kontri-busi ajaran Hukum
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Islam. Islam lebih dulu memperkenalkan konsep-konsep perang dan perdamaian, yang kemudian diserap oleh para pencetus Hukum Internasional. Hal ini diakui oleh sejumlah
penulis dan sejarawan Eropa, se-perti Jean Allain, Marcel Boisard, dan Theodor Landschdeit. Kontribusi Islam terhadap Hukum Internasional mencakup prinsip-prinsip hukum
mengenai hubungan antarbangsa, baik dalam keadaan da-mai maupun dalam suasana konflik seperti perang. Prinsip-prinsip hukum dalam suasana damai, antara lain meliputi
perlakuan orang asing di negara Islam, khususnya perwakilan diplomatik asing yang tidak boleh diganggu (inviolability). Sementara dalam suasana konflik, Islam menyumbang
se-jumlah prinsip hukum seperti kaidah perang, perlakuan terhadap musuh dan penduduk sipil, bahkan terhadap lingkungan hidup. Disusun dalam bentuk pemaparan mendalam
dan sistematis, Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian ini juga membeberkan bukti nyata guna menepis stigma negatif yang kerap dilekatkan
pihak Barat—khususnya kalangan media massa—kepada Islam, yaitu “agama perang yang penuh kekerasan”. Islam dengan keluwesan syariat-nya justru aktif memberikan solusi
untuk berbagai bentuk sengketa. Islam juga dengan tegas menjabarkan pengakuan terhadap perbedaan, menjalin hubungan baik dalam menciptakan tatanan hidup bersama,
toleransi dan saling menghormati, serta saling bekerja sama, yang semua aturan tersebut selalu selaras dengan perkembangan zaman. Buku ini bukan hanya merupakan acuan
tepercaya bagi kalangan aka-demisi, khususnya yang berkecimpung dalam bidang kajian Hukum Islam, Politik Islam, Hukum Internasional, dan Hubungan Internasional, tetapi
juga bisa menjadi “santapan nikmat” para pemerhati masalah hukum, ke-adilan, dan Islam."""
Sebagaimana ditulis pada kata pengantar untuk edisi awal, buku ini ditulis sebagai respons atas tantangan yang sudah bertahun-tahun dihadapi para penulis, terutama editor,
ketika mengajar mata kuliah Teori Hubungan Internasional (THI). Keterbatasan sumber bacaan yang memudahkan bagi para mahasiswa tahun pertama yang mengikuti mata
kuliah THI menjadi alasan utama penulisan buku ini. Tujuannya, mempermudah para mahasiswa mengenal teori-teori dalam disiplin Hubungan Internasional (HI) sebelum
mereka mengeksplorasi kajian teori pada level yang tinggi melalui sumber-sumber bacaan yang lebih luas. Dengan begitu, mahasiswa diharapkan dapat membangun fondasi
pemahaman dasar THI dengan lebih mudah. Setelah mendapat berbagai masukan terhadap edisi sebelumnya, edisi revisi ini disusun kembali dengan memperbaiki kekeliruankekeliruan teknis yang sebelumnya ada. Di samping itu, dengan memperhatikan berbagai masukan dari kolega sejawat, edisi revisi ini juga memasukkan dua bab tambahan,
yaitu bab yang membahas Neomarxisme dan bab yang menyajikan tentang English School, di mana keduanya dianggap bagian penting yang perlu dimasukkan sebagai bagian
dari perspektif-perspektif klasik. Para kontributor buku ini telah berupaya menyajikan masing-masing teori klasik hubungan internasional dengan gaya penulisan yang seringan
mungkin bagi mahasiswa hubungan internasional pada tingkat awal —bahkan mungkin juga untuk kalangan umum non-hubungan internasional yang berminat mengenal THI—
sehingga dapat dengan lebih mudah mengenal dan memahami teori-teori yang tersedia. Buku ini lebih ditujukan sebagai buku pengantar. Harapannya ialah, setelah membaca
buku ini para mahasiswa dapat dengan lebih mudah mencerna sumber-sumber rujukan lainnya terkait dengan perspektif yang hendak dipahami. Buku ini menyajikan perspektifperspektif klasik dalam THI, diawali dengan uraian pengantar mengenai apa itu teori, bagaimana kedudukan teori dalam hubungan internasional, serta apa saja tujuan perlunya
pemahaman teori dalam kajian HI. Selain perspektif-perspektif klasik, masih ada juga teori-teori alternatif dalam HI, yang tentu akan lebih baik dan lengkap jika teori-teori
alternatif ini dalam kesempatan lain diterbitkan juga dalam satu buku tersendiri.
Indonesia serta Negara-negara di Kawasan ASEAN menghadapi tantangan serius yang terkait dengan transnational crime, tidak hanya pada perlindungan pekerja migran dan
perdagangan gelap narkoba, namun juga perdagangan orang. Pemberantasan perdagangan orang tidak bisa dilakukan hanya dengan memidanakan para pelaku, tetapi juga
harus mencari akar masalah, sebab pelaku dan korban perdagangan orang termasuk cukup sulit untuk dibedakan. Salah satu masalah yang terdeteksi adalah para sindikat
sering memanfaatkan petugas di perbatasan negara untuk menyelundupkan para korban perdagangan orang. Dalam hal kompleksitas daerah perbatasan. Untuk itu, alangkah
lebih baiknya apabila dirumuskan kebijakan yang tepat mengenai manajemen wilayah perbatasan.Pemerintah Indonesia masih mengupayakan pelaksanaan ratifikasi Konvensi
ASEAN tentang perdagangan manusia, yang telah disahkan oleh para pemimpin ASEAN sejak November 2015 lalu. Hal ini perlu segera dilakukan, agar penegakan hukum dan
pencegahan dapat diimplementasikan. Proses ratifikasi harus segera dilakukan oleh pemerintah supaya dapat mengikat secara hukum konvensi ASEAN yang disepakati tahun
2015 lalu. Hal tersebut akan lebih baik apabila dapat dibawa dulu ke DPR sebelum menjadi undang-undang yang sah. Pada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan di tingkat
nasional, misalnya kasus buruh migran yang sifatnya lintas batas (cross-border issues), dialog regional menjadi penting untuk mencapai kesepakatan di tingkat regional.
Kerjasama politik dan HAM di tingkat regional juga untuk memperkuat posisi tawar dalam mekanisme internasional, di samping untuk mendukung advokasi di tingkat nasional
sendiri ketika mekanisme nasional gagal bekerja atau dilaksanakan.Oleh karena itu, perlu adanya semangat dan kehendak politik dari negara-negara lain dalam mengatasi
kegiatan itu dan membantu para korban perbudakan. Dalam mencapai keinginan tersebut, kerjasama lintas negara dan instansi mesti segera lebih diintensifkan lagi, baik tukarmenukar informasi maupun joint investigation.
BANK SOAL PPKn TINGKAT SMA/SMK/MA Sederajat KELAS XI Penulis : RESDIONO Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-319-309-2 Terbit : Januari 2021 www.guepedia.com
Sinopsis : BANK SOAL PPKn TINGKAT SMA/SMK/MA SEDERAJAT Untuk : • UTS dan UAS - Siswa Tingkat SMA/SMK/MA Sederajat • Mahasiswa Program Studi PPKn •
Pegangan Referensi PPL (Program Pengalaman Lapangan) • Tambahan Referensi untuk SKB CPNS Formasi Guru PPKn • Pegangan Guru & Dosen Program Studi PPKn
Langkanya buku referensi yang membahas mengenai Bank Soal untuk mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) menjadi tantangan tersendiri bagi
Siswa, Mahasiswa, Guru dan Dosen dibidang PPKn untuk dapat menemukannya diberbagai gerai toko buku dan marketplace online. Dengan terbitnya buku ini seolah menjadi
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jawaban atas kebutuhan tersebut. Kini penulis bekerjasama dengan Guepedia Publisher menghadirkannya untuk semua yang sedang mencari dan membutuhkannya untuk
melengkapi pustakamu. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
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